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Verksamhetsberättelse 2010-11-24 - 2011-11-09 
 
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret sett ut enligt följande: 
 
Ordförande   Gunilla Petersson Bergström (Vuxenhabilitering, Borås) 
 
V Ordförande Anders W Eriksson (SU, Vuxenpsykiatri) 
 
Sekreterare  Marika Hagelthorn (Primärvård, Vuxenpsykiatri Skara) 
 
Kassör  Emma Karinsdotter Jacobsson (Ungdomsmottagning, Borås) 
 
Övriga ledamöter Eva Björklund (SU, Vuxenpsykiatri) 

Joel Danielsson (SU, DSBUS) 
Jonas Gillenstrand, (Regionhabilitering, Göteborg) 

  Kaisa Hope (Primärvården Södra Älvsborg, MBHV) 
Patrik Lind (NU-sjukvården, BUP) 

  Veronica Stenberg, NU-sjukvården, BUP 
Anne-Charlotte Wulcan (NU-sjukvården, BUP o Kvinnosjukvård) 

 
 
 
Det är med glädje och stolthet jag sätter samman denna verksamhetsberättelse som  
beskriver styrelsens aktiva arbete i många och viktiga projekt i regionen 
 
PVGR har numera en facklig förtroendeman på heltid för att i huvudsak täcka upp Västra  
delarna av regionen och i synnerhet Sahlgrenska akademien samt centralt Sacoarbete. 
 
Styrelsen har under året haft nio styrelsemöten och ett telefonmöte. Konstituerande möte  
20101222, därefter 20110113, 20110225, 20110330, 20110429, 20110609 samt under hösten  
20110826, 20110929 och telefonmöte.   
 
Mötena handlar om gemensamma frågor för regionens psykologer såsom löner och hante-  
ringen av löner inom olika förvaltningar, klädkoder inom psykiatrin, såväl öppen- som slu-  
tenvård, där man numera i Västra Götaland förväntas ha sjukhusklädsel även som psykolog. 
Frågan har nu spridits till andra verksamheter. Fortlöpande diskussioner har skett kring avtal  
om flexibel arbetstid och samverkansavtal såväl som andra övergripande frågor som arbete  
kring Krav- och kvalitets-boken (Kok-boken), arbetsvärderingsinstrumentet BAS och Saco. 
 
Medlemsaktivitet har varit After work på hotell Eggers, vilket som vanligt var ett mycket  
uppskattat tillfälle att träffa kollegor från hela regionen samt att träffa en del nyblivna  



psykologer. Ett besök på PTP-programmets utbildningsdag för att beskriva fackligt arbete och  
löneprinciper i regionen samt olika sätt att driva sin löneförhandling. 
 
En löneutbildning hölls i februari för psykologer inblandade i löneprocessen i regionen.  
Ombudsman/ förhandlingschef på Sveriges Psykologförbund Astrid Graf samt dåvarande  
ombudsman Nikki Vagnér höll i denna och Bo Öhlund från Personalstrategiska avdelningen i  
Västra Götaland var inbjuden att beskriva regionens löneprocess. 
 
Styrelsemedlemmar har deltagit i arbete och förhandlingar med avtal kring flexibel arbetstid  
och nytt samverkansavtal med regionens förslag som grund. Styrelsens medlemmar har även  
deltagit i arbete kring frågor om lönevärderingssystemet BAS och i arbetet kring omarbetade  
Krav- och kvalitetsboken (Kok-boken). 
 
I skrivande stund planeras för uppvaktning av förhandlingschef Eva Johansson på Västra  
Götalandsregionens Personalstrategiska avdelning för att diskutera rekrytering samt att  
belysa psykologers villkor i hela regionen. 
 
Enskilda psykologers ärenden 
 
Styrelsemedlemmar har varit aktiva i att stötta kollegor beträffande anställningsvillkor och 
andra frågor i olika förvaltningar. 
 
Sacosamarbete 
 
Styrelsen är inblandad i Saco-arbete på olika nivåer, både i sina respektive förvaltningar i  
olika samverkansorgan, men också på regional nivå. Det har startats två Saco-råd under året,  
dels ett vid Primärvården i Skaraborg, dels ett i Habilitering och hälsa. Arbetet med att få  
igång Saco-råd i olika verksamheter är bara i sin linda. Det behövs sådana i fler förvaltningar. 
 
Ett ständigt pågående arbete är vilka psykologer som är engagerade i samverkan på olika  
nivåer och där ambitionen att få en aktuell och uppdaterad lista är en omöjlig uppgift utan ett  
eget litet kansli. Rörelsen bland psykologer är idag stor och man glömmer att meddela när  
man flyttar på sig respektive går in i eller ut ur fackliga uppgifter. 
 
Andra viktiga kontakter 
 
Kontakt med Region Skånes psykologförening har fortsatt och det planeras en gemensam  
utbildningsdag , möjligen även tillsammans med Region Halland. Den fackliga aktiviteten i  
där är enligt psykologer i området mycket låg. Kan ett samarbete återuppliva intresset? 
 
Media 
 
Representanter för styrelsen har även framträtt i media under året. 
 
Oktober 2011-10-20 
 
 
 
Gunilla Petersson Bergström 
Ordförande 



 


